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RABBİN İÇİN KURBAN KES 

 
Muhterem Müslümanlar! 
Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “Şüphesiz biz sana bitip 
tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin 
için namaz kıl ve kurban kes!”i 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem 
(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Âdemoğlu, kurban 
bayramı günü, Allah’a kurban kesmekten 
daha sevimli gelen bir amel işleyemez...”ii   

Kıymetli Müslümanlar! 
Kurban, belirli şartları taşıyan hayvanları 

usulüne uygun olarak ibadet maksadıyla 
kesmektir. Bütün ibadetlerde olduğu gibi 
kurbanda da asıl maksat kurbiyettir. Yani, Allah’a 
yakınlaşma çabasıdır. Takvaya ulaşma arzusudur. 
Kurban, itaatkâr kullarından, Rahmân’a yükselen 
bir saygı ve samimiyet beyanıdır. Cenâb-ı Hak, bu 
gerçeği bizlere şöyle haber verir: “Kurbanların 
ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. O’na 
ulaşacak olan yalnızca takvanızdır.”iii 

Değerli Müminler! 
Kurban, Hz. Âdem’den bugüne her topluma 

emredilmiş bir ibadettir. Yüce Rabbimiz, Kur’an-
ı Kerim’de şöyle buyurur: “Biz her ümmete 
kurban kesmeyi meşrû kıldık ki kendilerine 
rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar 
üzerine Allah’ın adını ansınlar…”iv 

i Kevser, 108/1-2. 
ii Tirmizî, Edâhî, 1. 

Kurban, maddi ve manevi anlamda yüce bir 
sorumluluktur. Kurban, Allah yolunda iyilik ve 
infakta bulunma, O’nun nimetlerini paylaşma 
bilincini diri tutmaktır. En yakınlarımızdan 
başlamak üzere, muhtaçların, mağdurların, garip 
ve kimsesizlerin yüzünü güldürmektir. Renk, dil 
ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin, ihtiyaç 
sahiplerinin hanesine muhabbet ve sevinç 
taşımaktır. Adını bile duymadığımız nice 
ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli 
uzatmaktır.  Kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet 
olmanın şuuruna ermektir.   

Muhterem Müminler! 
Diyanet İşleri Başkanlığımız vekâlet 

yoluyla kurban kesim faaliyeti yürütmektedir. 
Geçen yılki vekâletle kurban çalışmamıza büyük 
teveccüh gösterdiniz. Emanetlerinizi, büyük bir 
titizlikle gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. 
Böylelikle müminlerin gönülleri arasında sevgi 
köprüleri kurulmasına, ümmet bilincinin 
güçlenmesine vesile olacağız. İslam’ın infak 
ahlakının, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun 
bütün bir insanlık nezdinde canlı tutulmasına ve 
daha da yaygınlaşmasına hizmet etmiş olacağız. 

Siz kıymetli cemaatimizi bu hayır 
faaliyetine katılmaya davet ediyoruz. 
Unutmayalım ki, bir hisse kurban, binlerce dua 
olarak bizlere geri dönecektir.  

Bu vesileyle, sağlık, huzur ve afiyet 
içerisinde bizleri bayrama ulaştırmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. Cenâb-ı Hak, 
kurbanlarımızı ve diğer ibadetlerimizi yüce 
katında makbul eylesin.  

iii Hac, 22/37. 
iv Hac, 22/34. 

 


